
Proposta Convênio de desconto em vacinas e campanha de 
vacinação contra gripe 2019 

 
 
À OAB Colatina, 
Aos Cuidados do Presidente Dr. Cristiano Rossi Cassaro. 
 
1 - A Clivped vacinas através de seu representante vem por meio desta 
formalizar a proposta para realização de convênio referente ao oferecimento de 
desconto de 8% em todas as vacinas oferecidas pela Clivped Vacinas unidade 
Colatina e para realização da campanha de vacinação contra a gripe 
(influenza) 2019 da OAB Colatina. 
 
2 – Descontos no portfólio de vacinas 
 
Oferecemos desconto de 8% em todo o portfólio de vacinas oferecidas pela 
Clivped Vacinas unidade Colatina observando os pontos a seguir:  

2.1 -  O desconto de 8% é calculado sobre a tabela preços a prazo;  
2.2 -  A Clivped Vacinas reserva-se o direito de oferecer as vacinas que estão 

disponíveis para compra no mercado e não se responsabiliza por eventual falta 
dos produtos oferecidos pelos fabricantes; 

2.3 – A Clivped vacinas reserva-se o direito de reajustar seus produtos de 
acordo com os ajustes realizados pelos distribuidores ou liberados pelo Governo 
Federal; 

3 – Campanha contra gripe 2019 

A campanha contra gripe consiste no fornecimento de doses de vacinas 
tetravalentes (contra H1N1, H3N2 e duas cepas de gripe comum-B) ofertadas 
para todos os associados da OAB Colatina e extensivo aos seus dependentes, 
cônjudes ou familiares a serem realizadas nas dependências da Clivped Vacinas 
unidade Colatina.  

3.1 -  A vacinação contra gripe é muito importante, é realizada anualmente, 
preferencialmente nos meses que antecedem o inverno, previne o absenteísmo, 
atestados e faltas ao trabalho. 
 
3.2 - A composição das vacinas está de acordo com a resolução RE 2.714/2018: 
 
* um vírus similar ao vírus influenza A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; 

* um vírus similar ao vírus influenza A/Switzerland/8060/2017 (H3N2); 

* um vírus similar ao vírus influenza B/Colorado/06/2017(linhagem 
B/Victoria/2/87). 

* um vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013 (linhagem 

B/Yamagata/16/88) 

  



Se houver necessidade apenas do oferecimento do gesto vacinal, também 
realizaremos conforme cronograma estabelecido pela empresa. 
 
 
A clínica se responsabiliza pelo correto armazenamento e transporte das vacinas 
contratadas (de acordo com as normas da OMS e MSB) assim como a 
manipulação, a aplicação e o descarte dos imunobiológicos e de todo o material 
utilizado. Haverá também o fornecimento de cartão avulso comprovando a 
referida vacinação, caso necessário. 

 
 
Com sede na cidade de Colatina no norte do Espírito Santo a Clivped 

vacinas acumula mais de uma década de experiência em vacinação. A empresa 
já atendeu milhares de pessoas e colaborou com a prevenção de doenças em 
vários estados do Brasil. 

 
 
Como referência de grandes campanhas recentes realizadas por nossa 

equipe podemos citar a campanha contra gripe em 2017 da Caixa Econômica 
Federal de todo o Espírito Santo e de todo Norte Fluminense, da Justiça federal 
de todo o Espírito Santo desde 2016, do SINCADES de 2018 e da OAB Linhares 
de 2018. 

 
 
Formas de pagamento: 
 
 

• Depósito na Conta da Clivped Vacinas  
 

 
Clinica de vacinas e pediatria de Colatina 
Banco: Caixa econômica federal (104) 
AG: 0172 
CC: 2136-0 
CNPJ: 11.520.424/0001-01 
 
 
• Em espécie 
 

 
  



Segue os valores para este contrato, 
 

Vacina Preço (R$) 
Influenza trivalente cepas 2018 

(vacina e gesto) 75,00 

Gesto vacinal Solicitar cotação 
 
*  Preços orçados para campanhas realizadas na região de Colatina, na 
quantidade de no mínimo 100 doses. 
 
Validade da proposta: 10 dias 
 
Cordialmente

Thiago Frasson | CEO Clivped Vacinas  

Tel.: + 55 (27) 3721 7027 (Matriz) 

Celular e WhatsApp: 027 98115-0158 

Site:  www.clivped.com.br 

Facebook: facebook.com/clivped 

Instagram: www.instagram.com/clivpedvacinas 

 

 

 

Colatina-ES: 

Rua Bartovino Costa, 200 l Térreo  

Vila Nova | CEP: 29702-020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Linhares-ES: 

Edifício Laguna Center, Av. Pres. Getúlio 
Vargas, 1220 l Loja 15  

Centro | CEP: 29900-215 

 


